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POLSKA
PÓŁNOC

HOTEL CHOPIN - Bydgoszcz (2014)
PAŁAC PACÓŁTOWO - Gierzwałt (2013)
MAZURSKIE CENTRUM AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU GERCZAK - Jażdżówki (2010)

PÓŁNOCNY ZACHÓD

POŁUDNIOWY ZACHÓD
CENTRUM
POŁUDNIE
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DZIKIE WINO - Wiewiórczyn (2010)
HOTEL CYPRUS - Książenice (2009)
INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU - Serock (2006)

W przypadku wyrażenia chęci
nawiązania bezpośredniego kontaktu
z którymś z naszych dotychczasowych
Klientów prosimy o stosowną
informację w tej kwestii.
Chętnie udostępnimy szczegółowe
dane adresowe obiektu oraz ułatwimy
kontakt z Inwestorem.
Zachęcamy do odwiedzin zarówno
w nowych jak i tych nieco starszych
inwestycjach realizowanych we
współpracy z firmą Faber.
Właściwy stan mebli po kilkuletnim
użytkowaniu stanowi najlepszą
rekomendację jakości naszych usług
oraz trwałości stosowanych
rozwiązań technicznych.

EUROPA
HOTEL NORDURHELLA - Hafnarfjordur (2016)
HOTEL VELLIR - Hafnarfjordur (2015)

ISLANDIA
BELGIA

NIEMCY

HOLANDIA

AUSTRIA
ŁOTWA
CZECHY

HOTEL DE LA POSTE - Bouillon (2014)

HOTEL OLIMPIA - Hamburg (2019)
VILLA SACHSENCHOF - Bad Schlema (2019)
DOMY STUDENCKIE - Dieburg (2018)
HOTEL VILLA AM WASSERPARK - Frankfurt am Main (2012 / 2018)
HOTEL ZUM BRUNNEN - Steinbach (2018)
HOTEL ARENA MESSE - Frankfurt am Main (2012 / 2017)
HOTEL ADMIRAL - Frankfurt am Main (2007 / 2014 / 2017)
HOTEL COLOUR - Frankfurt am Main (2017)
HOTEL RHEINISCHER HOF - Bad Soden (2014 / 2015 / 2016)
HOTEL KAISERHOF - Offenbach am Main (2016)
HOTEL ZUR LINDE - Hanau-Steinheim (2016)
HOTEL ABENDSTERN - Berlin (2014 / 2015)
GOETHE BUSINESS HOTEL - Frankfurt am Main (2014)
CITY HOTEL - Wiesbaden (2013)
HOTEL MILBOR - Bad Soden (2012)
MERIDIAN - Ergolding (2005 / 2011)
HOTEL EXPO - Frankfurt am Main (2011)
HOTEL SOPHIEN - Frankfurt am Main (2005 / 2008 / 2009)
VILLA RADEKOW - Mescherin OT Radekow (2009)
MERCATOR - Frankfurt am Main (2007)
HOTEL CENTER PLAZA - Frankfurt am Main (2006)
CITY WEST - Frankfurt am Main (2006)
HAMPSHIRE HOTEL’S GRAVENHOF - Zutphen (2016 / 2015)
HOTEL TERMUNTERZIJL - Termunterzijl (2016)
HOTEL BARON - Vienna (2013)
HAUS OBERMOOS - Filzmoos (2007)

AVALON - Riga (2007)

HOTEL U REJDARE - Zvikovske Podhradi (2016)

W przypadku wyrażenia chęci
nawiązania bezpośredniego kontaktu
z którymś z naszych dotychczasowych
Klientów prosimy o stosowną
informację w tej kwestii.
Chętnie udostępnimy szczegółowe
dane adresowe obiektu oraz ułatwimy
kontakt z Inwestorem.
Zachęcamy do odwiedzin zarówno
w nowych jak i tych nieco starszych
inwestycjach realizowanych we
współpracy z firmą Faber.
Właściwy stan mebli po kilkuletnim
użytkowaniu stanowi najlepszą
rekomendację jakości naszych usług
oraz trwałości stosowanych
rozwiązań technicznych.
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DECO

DECO
Nowoczesna szafa z bokiem
ze szkła dzięki swojej
konstrukcji nie musi być
ustawiona pod ścianą. Szafki z
dwustronnym dostępem
pozwalają na dowolne
ustawienie mebla w
pomieszczeniu.

Zastosowanie nowoczesnych
mebli o wysokich parametrach
użytkowych nie ujęło wnętrzu
uroku „starego Hollywood”.
Złote dodatki i niebanalne
oświetlenie sprawiają, że pobyt
w takim pokoju hotelowym
staje się prawdziwą
przyjemnością.

Kryształowe lustro z klasycznym
podziałem oraz stylowe krzesło to
piękne detale nadające wnętrzu
wyrafinowany charakter.
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HOTEL

HOTEL

Pewna surowość cechująca ten
system jest efektem w pełni
zamierzonym. Punkt wyjściowy
dla projektu linii VANDER
stanowiło klasyczne wnętrze
biznesowe, które łączy w sobie
naturalne materiały takie jak
lite drewno z prostymi
formami o nieco „męskim”
charakterze.Wszelkie
ozdobniki są tu zbędne - liczy
się elegancja i konkret.
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Zagłowie w całości
tapicerowane zbudowane
z wyprofilowanych paneli
o zróżnicowanej fakturze.
Możliwość zmiany rodzaju
i koloru tkaniny na
poszczególnych jego
elementach daje dodatkowe
możliwości aranżacji
wnętrza.

ETNA

HOTEL

HOTEL

Staranne przeanalizowanie
potrzeb hotelu klasy biznes
pozwoliło nam na stworzenie
nowoczesnych mebli łączących w
sobie praktyczne rozwiązania z
modną obecnie surową elegancją.
Bryły i funkcje mebli łączą się ze
sobą, tworząc zupełnie nowy
obiekt, który znakomicie pasuje
do ciasnych pomieszczeń. Efekt
przenikania wykorzystany został
również na poziomie doboru
kolorów i faktur.

Dzięki zebraniu elementarnych
funkcji mebli pokoju
hotelowego w jednej bryle
(szafa + biurko z szafką na
minibar + lustro + panel
wieszakowy) uzyskujemy więcej
miejsca w pomieszczeniu.

Możliwość zastosowania
wodo- i plamoodpornego blatu
z corianu pod zestawem powitalnym
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ETNA
Zagłowie grubości 54mm
pozwala na poprowadzenie
okablowania za zagłowiem i
rozmieszczenie gniazd i
włączników w dowolnym
miejscu i konfiguracji.

Rozbicie większej szafy na dwie części
pozwala zachować więcej prywatności
i higieny osobom przebywającym
w dwuosobowym pokoju. Natomiast
kierunek wieszania ubrań pozwala
zminimalizować głębokość szaf
W projekcie zastosowaliśmy
zwiększając szerokość korytarza.
wygodne wieszaki składane

Cienkie nogi metalowe typu
hairpin są nie tylko wytrzymałe
i stabilne, ale sprawiają, że bryła
mebla wygląda lekko i nowocześnie
Element tapicerowany wykonany
ze skaju o fakturze zbliżonej do
tkaniny. Materiał ten jest wysoce
wytrzymały, ognio- i
wodoodporny, do tego specjalna
powłoka chroni przed rozwojem
grzybów i drobnoustrojów, jest
łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu
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BOLD

HOTEL

HOTEL

Kolekcja BOLD to elegancja i
nowoczesna klasyka,
podkreślają je zastosowane
ramowe fronty oraz
drewniane nogi i wieńce szaf.
Idealnym dopełnieniem jest
duże, w całości pikowane
zagłowie.

Zagłowie wysokie obejmujące
całą szerokość łóżka jest w
całości tapicerowane z
ciekawym pikowaniem.
Pierwszy wzór szafki nocnej
posiada drzwiczki i drewniane,
profilowane nóżki

10

BOLD

Szafy z ramkowymi drzwiami
oraz górnym wieńcem z litego
drewna posiadają dodatkowe
wzmocnienia konstrukcyjne
oraz specjalne nóżki
regulacyjne, dzięki czemu są
niezwykle stabilne i trwałe.
4 zawiasy na 1 front drzwiowy.
Drzwi z zawiasami cicho
domykającymi.
Nietypowy podział frontów
oraz możliwość zabudowy
minibaru.
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MAXX

HOTEL

HOTEL

W tym systemie meblowym
pomieszaliśmy ze sobą kilka
stylów i wykorzystaliśmy wiele
różnych wysokiej klasy
materiałów (czarna płyta w
połysku z kontrastowym
dekorem drewnopodobnym).
Całość dopełniają dodatkowe
elementy w postaci stylowych
pufek, oświetlenia i tkanin. Jest
w nich coś, co je łączy w
efektowną całość. W tym
projekcie szczególnie
wykorzystaliśmy naszą wiedzę i
zamiłowanie do tworzenia mebli.

Zagłowie grubości 46mm
pozwala na poprowadzenie
okablowania za zagłowiem i
rozmieszczenie gniazd i
włączników w dowolnym
miejscu i konfiguracji.
Zagłowie posiada duży,
zintegrowany element
tapicerowany, wykonany z
ciekawych i łatwych w
utrzymaniu materiałów.
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MAXX

Możliwość wykonania
różnego rodzaju pikowania
na elemencie tapicerowanym
zagłowia.

Pogrubienia blatów i boków
mebli do 5cm.

Nowatorski sposób łączenia
elementów mebli upodabnia
płytę meblową do okleiny
naturalnej
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LABUCHE

HOTEL

HOTEL

Tapicerowane zagłowie
łóżka nie wymaga montażu
do ściany, dzięki czemu
możliwe jest ustawienie
łóżka w innej niż
standardowa konfiguracji
np. na środku pokoju.
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LABUCHE
Szafki nocne w formie
drewnianych stołków, które
mogą być także
dodatkowymi siedziskami w
pokoju.

Pogrubienia blatów i boków
mebli do 5cm.

Nowatorski sposób łączenia
elementów mebli

Szafy bez drzwi, z przezierną
i przesuwną zasłoną
tekstylną posiadają
dodatkowe wzmocnienia
konstrukcyjne oraz specjalne
nóżki regulacyjne, dzięki
czemu są niezwykle stabilne i
trwałe.

Drzwi w szafce toaletki z
zawiasami cicho domykającymi.
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SLIM

HOTEL

HOTEL

HOTEL

Nowoczesne meble o prostej linii
w bardzo korzystnym przedziale
cenowym to idealna propozycja
dla Klientów śledzących aktualne
trendy wzornicze.
Z uwagi na swoją uniwersalność i
łatwość adaptacji nawet do małych
lub nieustawnych pomieszczeń,
meble te są stosowane zarówno w
niewielkich pensjonatach jak i w
dużych obiektach hotelowych.

Zagłowie grubości 46mm
pozwala na poprowadzenie
okablowania za zagłowiem i
rozmieszczenie gniazd i
włączników w dowolnym
miejscu i konfiguracji.
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SLIM
Szafy częściowo otwarte
posiadają dodatkowe
wzmocnienia konstrukcyjne
oraz specjalne nóżki
regulacyjne, dzięki czemu są
niezwykle stabilne i trwałe.
4 zawiasy na 1 front
drzwiowy.
Drzwi i szuflady otwierane
bezuchwytowo. Drzwi z
zawiasami cicho
domykającymi.

Pogrubienia blatów i b oków
mebli do 5cm.

Nowatorski sposób łączenia
elementów mebli upodabnia
płytę meblową do okleiny
naturalnej
Możliwość zastosowania
elemen tu tapicerowanego
zagłowia. Dobór rodzaju
przeszyć i tkaniny
konsultowany jest z Klientem.
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INDYWIDUALNE PROJEKTY
Gdy nasze podstawowe systemy
meblowe nie spełnią
Państwa oczekiwań,
jesteśmy w stanie opracować
projekt indywidualny.
Możemy to zrobić samodzielnie
lub we współpracy
ze wskazanym projektantem.

Dbamy o to, aby poprzez wizualizację
komputerową i prezentację
rzeczywistych próbek jak najwierniej
zwizualizować pomysł na wnętrze.

By sprostać Państwa oczekiwaniom
i uzyskać jak najciekawszy efekt,
stosujemy niespotykane dekory
płyt meblowych oraz
wyselekcjonowane tkaniny
o wysokich parametrach użytkowych.

Jesteśmy w stanie
zrealizować zabudowy recepcyjne,
a także zapewnić umeblowanie
do jadalni, restauracji i lobby.
Dzięki kompleksowości
naszej oferty tworzymy wnętrza

spójne, przemyślane
w najdrobniejszych szczegółach.

Naszym celem jest nie tylko niebanalna
stylistyka, ale przede wszystkim
zapewnienie długiego
i bezproblemowego użytkowania
dostarczonych mebli i dodatków.
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ANEKSY KUCHENNE
Nasza oferta skierowana jest
również do właścicieli
apartamentów i pokojów
hotelowych wyposażonych w
kuchnie. Nasze aneksy kuchenne
są dopasowane zarówno
stylistycznie jak i kolorystycznie
do reszty mebli jakie dostarczamy.
Dzięki temu cała przestrzeń
pokoju jest spójna i kompletna
funkcjonalnie.

Dostarczane przez nas aneksy
kuchenne pasują do reszty
wnętrza, projektowane i
produkowane na wymiar są
praktyczne i w pełni wykorzystują
dostępne miejsce.
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POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA

* czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych

KONTAKT
www.faber-meble.pl
DZIAŁ MEBLI HOTELOWYCH

+48 91 4314074

Maciej Sargalski

Katarzyna Uszek

Prezes Zarządu
контакт на языке российским

Architekt
Contact in English

+48 91 4875827

+48 608505884

+48 608476544

+48 608019101

msargalski@faber-meble.pl

isargalska@faber-meble.pl

katarzyna@faber-meble.pl

Biuro &
SHOWROOM

SHOWROOM
EUROPA

Santocka 42A
71-071 Szczecin
POLSKA

STUDIO SENSES
Schokkerweg 5
8042 PC Zwolle
NIEDERLANDE

+48 600434258

PRODUKCJA
Jaworzno
POLSKA
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Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia i inne informacje opublikowane w niniejszej prezentacji podlegają prawom autorskim firmy Faber Sp. z o.o..Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Faber Sp. z o.o. jest zabronione.

